
 

 

Γκόηεηα: Ο ΗΡΑΚΛΗ 

ΌΝΟΜΑ:______________________________________________________________ 

 

1. Να ζσμπληρώζεηε ηα κεμά ηοσ παρακάηω κειμέμοσ 

Όηακ μ Ηναθιήξ θαη μ Ιθηθιήξ έγηκακ μπηώ _______  ε _______έζηεηιε μηα κύπηα δύμ 

_______κα ημοξ πκίλμοκ. Ο Ιθηθιήξ ηνμμαγμέκμξ έβαιε ηα___________, εκώ μ 

Ηναθιήξ , πςνίξ θακέκα θόβμ , ηα άνπαλε από ημ ιαημό θαη ηα _________Όιμη ηόηε 

θαηάιαβακ όηη μ __________ είπε__________θαηαγςγή. 

 

2. Να ζημειώζεηε Σ για κάθε ζωζηή πρόηαζη και Λ για κάθε λάθος πρόηαζη. 

α. Η Ποζία ακέζεζε ζημκ Ηναθιή κα ζθμηώζεη ημ ιημκηάνη ηεξ Νεμέαξ                      

β. Ο Ηναθιήξ θαζάνηζε ημοξ ζηάβιμοξ ημο βαζηιηά Αογεία ζε μία μένα                       

γ. Ο Ηναθιήξ ζθόηςζε ηα άγνηα άιμγα ημο Δημμήδε                                                  

δ. Ο Κένβανμξ ήηακ έκα ζθοιί με ηνία θεθάιηα πμο θύιαγε ηεκ είζμδμ ημο Αδε           

ε. Η Ήνα αγαπμύζε ημκ Ηναθιή                                                                              

ζη. Ο Γονοζζέαξ ακέζεζε ζημκ Ηναθιή κα θάκεη 10 δύζθμιμοξ άζιμοξ                       

 

3. Να κσκλώζεηε  ηο ζωζηό 

 Ο Ηναθιήξ βμύηελε μέζα ζημ δειεηήνημ 

α. Σμ νόπαιμ          β. Σα βέιε            γ. Σε ιεόκηε 

 Οη Αμαδόκεξ ήηακ: 

α. Πμιεμίζηνηεξ     β. Μάγηζζεξ        γ. Βαζίιηζζεξ 

 ημ ηέιμξ ημο Ηναθιή ηε θςηηά άκαρε 

α. Ο Ιόιαμξ              β. Η Δηεάκεηνα   γ. Ο Φηιμθηήηεξ 
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 Σα βόδηα ημο Γενοόκε ηα θύιαγε 

α. Έκαξ δνάθμξ      β. Ο Όνζνμξ         γ. Έκα θίδη 

 Ο Γονοζζέαξ όηακ θμβόηακ θνοβόηακ :  

α. ημ παιάηη       β. ημ οπόγεημ       γ. ε έκα πηζάνη 

 

     4.  Να ζσμπληρώζεηε ηημ ακροζηιτοίδα ηοσ ΗΡΑΚΛΗ 

Η __  __                                  1. Μηζμύζε ημκ Ηναθιε 

Ρ __  __  __  __  __                    2. Σμ όπιμ ημο Ηναθιή 

Α __  __  __  __  __  __  __          3. Ξαθμοζηέξ ζημ ηόλμ θαη ζηεκ ηππαζία 

Κ __  __  __  __  __                    4. Αιιηώξ ημ αγνημγμύμοκμ 

Λ __  __  __  __  __                    5. Αιιηώξ ημ δένμα ημο ιημκηανημο ηεξ Νεμέαξ 

Η __  __  __                             6. Σεκ πήνε από ηεκ Ιππμιύηε (ακηίζηνμθα) 

Σ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __     

                                                               7. ε αοηή ηεκ ιίμκε δμύζακ μη όνκηζεξ 

 

5. Τι ήηαμ ο κήπος ηωμ Εζπερίδωμ και με ποιομ ηρόπο ο Ηρακλής καηόρθωζε μα πάρει ηα 

τρσζά μήλα;  
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